
په وليس جرګه کې د لوګر د خلکو منتخب استازي الحاج محمد اکرب 

ستانکزي د ۱۳۹۶ کال د کب په نهمه نېټه ماښام مهال چې په وليس 

جرګه کې د لوګر والیت استازو هر یوه حاجي صاحب خان او حاجي 

الله ستانکزي،  د والیتي شورا مرش حسیب  عيل محمد شهیدي، 

او  عبدالرحیمزي  عدالت  منيش  وکیل،  عبدالويل  ډاکټر  مرستیال 

ښاروال  آغې  محمد  د  صالح،  الله  محب  هجران،  نفیسې  غړيو، 

عصمت الله ستانکزي، د باران مېډیا ګروپ مرش مطیع الله رسور 

وررسه مله وو، د لوګر له نوي وايل الحاج محمد انور اسحاقزي رسه 

د هغه د کار په دفرت کې وکتل... پاتې 2 مخ

د لوګر نوی وايل محمد انور اسحاقزی وايي چې د خلکو په همکارۍ به د امنیت د ټينګولو له الرې د بیارغونې د پروژو پيل کېدو ته زمینه 

برابره کړي. ده وویل، په لوګر کې د بیارغونې او پرمختګ یوازنۍ الره د خلکو ترمنځ یووالی او د امنیت ټینګول دي. د لوګر والیت نوي وايل 

محمد انور اسحاقزي د یوې غونډې په ترڅ کې خپله دنده پیل او پخواين وايل محمد حلیم فدایي مخه ښه وکړه... پاتې 2 مخ

د کب نهمه د امنیتې ځواکونو ميل ورځ د لوګر والیت په امنیه قوماندانۍ او همداراز د ميل اردو په څلورمه لوا کی وملانځل شوه په هغه غونډه 

کې چې د ۱۳۹۶ کال د کب په لسمه نېټه د لوګر والیت په امنیه قومندانۍ کې جوړه شوې وه په وليس جرګه کې د لوګر د خلکو استازو هر 

یو الحاج محمد اکرب ستانکزی او حاجي صاحب خان, د لوګر والیت امنیه قوماندان لوی پاسوال عصمت الله علیزي, د لوګر والیت د والیتی 

شورا رئیس حسیب الله ستانکزي, والیتي شورا استازو او نورو منسوبینو او رسنیو ګډون کړی و... پاتې 2 مخ

ستانکزي له اسحاقزي سره وکتل

بحـران  د  ورځ  هـره  افغانسـتان  بختـور: 
خواتـه روان دی دغه حالت د ولسـونو لپاره 

ندی وړ  زغملـو  د 
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د ولس ريښتینې هیلې

د لوګر نوی والي وایي د امنیت ټېنګښت ورته لومړیتوب لري

لوګر والیت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملي ورځ ونمانځل شوه

د  کې  مقام  والیت  په  ورځ  نړیواله  ښځو  د  کې  والیت  لوګر  په 
ښځو چارو ریاست او د ودان موسسې په تخنیکې همکارۍ رسه 
د شهید عبدالله وردګ په تاالر کې ومنانځل شوه. په غونډه کې 
نفیسه  د والیت مرستیال قمرالدین شکیب،والیتي شورا غړې 
هجران،سولې والیتي کمیټې رئیس مولوي اسدالله حنیف،ښځو 
یوشمېر  زرګر،ودان موسسې مسؤلینو،ادارو  رئیسې شیام  چارو 

رئیسانو او ګڼ شمېر میرمنو ګډون کړی وو... پاتې 2 مخ

فرید  مرش  شورا  همغږۍ  د  شوراګانو  والیتي  د  افغانستان  د 
په نظر  منافع  باید ميل  بختور وایي د حکومت سیايس رهربان 
کې ونیيس او د والیتي شوراګانو هیله داده چې شخيص منافع 
دې په نظر کی ونه نیيس او ميل ګټې دې په نظر کې ونیيس. 
نوموړي چې په کابل کې د کب د میاشتې په پنځلسمه نېټه په 
یوه مطبوعايت کنفرانس کې د والیتي شوراګانو د همغږۍ دفرت 
په انګړ کې خربې کولې وویل چې د والیتي شوراګانو د همغږۍ 
دفرت له ټاپي پروژې څخه حامیت کوي او ددغې پروژې منفعت 

یې د ټول افغانستان په ګټه وبلل... پاتې 2 مخ

په لوګر والیت کې د مکین له خصويص انسټیټوت څخه د دوو نجونو په ګډون 

۳۹ تنه له څوارلسم ټولګي فارغ شول.  د دوی د فراغت په ویاړ د ۱۳۹۶ کال 

د کب په لسمه نېټه جوړه شوې غونډه کې په وليس جرګه کې د لوګر د خلکو 

وايل  د  خان،  صاحب  انجیرن  او  ستانکزي  اکرب  محمد  الحاج  یو  هر  استازیو 

مرستیال قمرالدین شکیب،د والیتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي،د پوهنې 

ریاست مسوولینو،د مکین خصويص انسټیټوټ مسوول محمد داود هاشمي،یو 

انسټیټوټ  یاد  د  دا  وو.   کورنیو ګډون کړی  فارغانو  د  او  قومي مرشانو  شمېر 

له  کړو  زده  د  موخه  په  د خدمت  یې  ته  ټولنې  دي، چې  فارغان  دوره  لومړۍ 

بشپړولو وروسته وړاندې کوي.  د فارغوشویو کسانو له ډلې ۲۰ تنو د کمپیوټر 

او ۱۹ تنو د منجمنټ په برخه کې دوه کلنې زده کړې بشپړې کړې دي.  یاد 

انسټیټوټ د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د معینیت په چوکاټ د 

LMC    .تېرو درېیو کلونو را پدېخوا په پل علم ښار کې فعالیت کوي

لوګر والیت کې د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ونمانځل شوه

لوګـر کې د مکین له خصوصي انسـټیټوټ څخه په لومړي ځل ۳۹ کسـان فارغ شـول

غـرس نهـال و احیـای فرهنـگ نهـال شـانی در واقـع بـه معنـای سـرمایه گـذاری در طبیعـت 
اسـت چنـان سـرمایه گـذاری ای کـه هیـچ گاه زیـان پذیـر نیسـت و ایـن سـرمایه مانـدگار 

ن را انسـان در روز واپسـین نیـز مـی بینـد.
آ
اسـت و حتـا نتیجـه ا

درنو لوګریانو!
هغه څه چې زمونږ په ټولنه کې له بل هر څه ډېر ارزښت لري او زمونږ ټولنې او چاپېریال ته 
ډېره ښکال  ته  نیالګي چې چاپېریال  او  ونې  په ځانګړي ډول  نباتات دي،  وربښي هغه  ښکال 
ورکوي، نو داچې نوی کال دی نو له تاسو هر قدرمن هېوادوال څخه په خورا درنښت هیله کوم 
چې یو نیالګی د ځان او یو د ګران افغانستان لپاره کېنوئ او ور څخه پوره ساتنه او پالنه وکړئ، 

تر څو په راتلونکي کې یو سمسور، ښکلی او ښایسته چاپیریال ولرو.

په درنښت 
  الحاج محمداکبر ستانکزی

په ولسي جرګې کې د لوګر والیت د خلکو استازي
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د لوګر نوی والي وایي ...

بختور: افغانستان هره ورځ ...

لوګر والیت کې د افغان امنیتي ...

ستانکزي له اسحاقزي ...

لوګر والیت کې د مارچ اتمه  ...

غونډه د لوګر والیت مقام کې جوړه شوې وه چې په 

دښاروالۍ  اداری  خپلواکې  ارګانونو  ییزو  دسیمه  کې 

د  کې  جرګه  وليس  په  پوپل،  عبدالباقي  معین  برخې 

دلوګر  هاشمي،  شکیال  داکرت  استازې  خلکو  د  لوګر 

محمد  وايل  نوي  فدایي،  حلیم  محمد  وايل  پخواين 

الله  حسیب  ریس  شورا  والیتي  د  زي،  اسحاق  انور 

ستانکزي،د څلورمې پلې لوا قوماندان، د والیتي شورا 

او  قومي مرشانو  رییسانو  ریاستونو  دټولو  لوګر  د  غړو، 

د  ریس  لوګر والیتي شورا  د  وو.  ځوانانو ګډون کړی 

نه ستړې کیدونکې  فدایي  پخواين وايل محمد حلیم 

هلې ځلې وستایلې او مننه یې ترې و کړه چې د لوګر 

ته  نوي وايل  . ستانکزي  تعقیبولې  پروژې یې  حیايت 

ښه راغالست او د لوګر ولسونو ته یې د خدمت اوکار 

غوښتنه ورڅخه وکړه. د لوګر پخواين وايل محمد حلیم 

فدایي غونډې ته په خپلو خربو کې وویل:))د جمهور 

ځم((  پارچه  یوه  په  او  یم  راغلی  پارچه  یوه  په  ریس 

همدا راز فدایي ځینې چارواکو ته په اشارې رسه وویل 

د نظام په پیسو ځان چاغوي او بیرته نظام چلنج کوي.

هغه زیاته کړه هر هغه څوک چې له وطن رسه خیانت 

کوي،  خیانت  رسه  مور  خپلې  له  کې  اصل  په  کوي 

فدایي نوي وايل ته په اشارې رسه وویل چې د امنیت 

برخې ته باید ډیره پاملرنه ويش او له مرکزي حکومت 

ته  لوګر هرې ولسوالۍ  څخه یې غوښتنه وکړه چې د 

ډیره پاملرنه وکړي. د لوګر نوي وايل محمد انور خان 

وویل:))زه  خپلو خربو کې  په  ته  غونډې  اسحاق زي 

د ولس خادم او خدمتګار یم او د ډیرو خربو پر ځای 

عمل کوم ، زما دروازه به همیشه د ولس پر مخ خالصه 

بغیر  مشورې  له  ولس  د  به  کې  برخه  هره  په  او  وي 

کار نکوم. هغه وویل: ))زما تاسو رسه تعهد دی چې 

خیانت به نکوم او دوايل په توګه نه بلکې د خدمتګار 

به تاسو ته کار کوم(( وايل له ولس څخه د  په توګه 

ولس  د  کړه چې  یې  زیاته  او  وکړه  غوښتنه  همکارۍ 

له همکارۍ پرته امنیت نشو راوستالی. ښاغيل وايل 

په ټولو امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د خلکو په زړونو 

والیت  د  وروسته  رسه.  ټوپک  په  نه  وکړۍ  حکومت 

قومونو،  مختلفو  د  والیت  لوګر  د  ته  وايل  مخکیني 

په ستاینلیکونو،مننلیکونو  لخوا  او ځوانانو  ادارو  دولتي 

لونګۍ  هم  ته  وايل  نوي  او  شو  ونازول  رسه  ډالیو  او 

ټولو  د  وايل  نوی  پای کې  په  ورکړل شوې.  ډالۍ  او 

مسولینو لخوا په څوکۍ رسه کینول شو او رسام یې پر 

دنده پیل وکړ.

محمدعارف "ویسا"

 نومـوړي زیاتـه کـړه چـې والیتـي شـوراګانې خپـل 
پروسـې  سـولې  د  حکومـت  وحـدت  مـيل  د  مالتـړ 
مونـږ  بنـآ  نـو  ده  او سـوله رضورت  اعالنـوي  څخـه 
یـې حامیـت کـوو. بختـور پـر حکومـت غږ وکـړ چې 
پارملـاين ټاکنـې بایـد پـر وخـت او زمـان یـې برګـزاره 
کـړي او اوسـنۍ ناامنـۍ تاثیر یې پـر انتخاباتو کړی 
دی. حلیمې عسـکري د وردګو والیتي شـورا ریيسـې 
پدغـه خـربي کنفرانـس کـې خپلـې غوښـتنې د یـوه 
مطبوعـايت اعالمیـې پـه ویلـو رسه څرګنـدې کـړې. 
پدغـه مطبوعـايت اعالمیـه کې راغـيل وو چې د ميل 
وحـدت حکومـت رهـربان بایـد خپلـو ناندریـو تـه د 
پـای ټکـی کېږدي او د سـولې پروسـه کـې د والیتي 
شـوراګانو ونـډې تـه جـدي توجـه وکـړي. د یادونـې 
وړ ده چـې پدغـه خـربي کنفرانـس کې د افغانسـتان 
او  وکیالنـو  ریسـانو،  اکرثیـت  شـوراګانو  والیتـي 
سـناتورانو برخـه اخیسـتې وه چې خپلې غوښـتنې یې 

لـه مرکـزي دولـت څخـه مطـرح کـړې.
مطیع الله "رسور"

د ولـيس جرګـې غـړي الحـاج محمداکـرب سـتانکزي 
تـه  ټولـو  او  کـړه  یـاده  زمریانـو ورځ  د  نهمـه  دکـب 
یـې مبارکـي وویلـه, هغـه زیاتـه کـړه ستاسـو وظیفـه 
مقدسـه اود زمریانـو دنـده ده, تاسـو دهیـواد د آزادۍ 
لپـاره ټپیـان او شـهیدان کیـږۍ, مونږ په تاسـو ویاړو 
نـن چـه کوم افـران اویا رستیـري زمونږ رسه نشـته 
خـو هغـوی ژونـدي دي کـوم چې د خاورې د سـاتنې 
ژونـدي  هـم  اوس  دوی  شـویدي,  شـهیدان  لپـاره 
دي,سـتانکزي زیاتـه کـړه وکیالن ستاسـو په خدمت 
کـې دی ستاسـو دهـر حـق اوحقوق پوښـتنه به کوو.

د لوګـر امنیـه قومانـدان پـه خپلـو خـربو کـې وویـل 
چـې زه مننـه کـوم دولسـمرش څخـه چې موږتـه یې د 
اورځ وټاکلـه , علیـزي د شـهیدانو روح تـه مغفـرت او 
ټپیانوتـه د پـاک اللـه ج د دربـار څخه عاجلـې روغتیا 
هیلـه وکـړه, اوڅوک چه دې خـاورې ته خدمت کوي 
ټولـو تـه دې مبـارک وي, قومندان د هیواد ولسـمرش 
او د لوکـر والیـت ولـس تـه ډاډ ورکـړ چـې ځانونه به 
قربـان کـړو خـو خپلـه خـاوره بـه چاتـه پرینـږدو اوپه 
میړانه به یې سـاتو . حسـیب الله سـتانکزي وویل د 
ولسـمرش څخـه مننـه کوم چـې دا ورځ یې په رسـمي 
توګـه وپیژندلـه موژ تاسـو ټول د خـاورې خدمتګاران 
یـو فـرق مـو فقـط لبـاس کـې دی. نفیسـه هجـران 
وویـل چـې زه خوشـحاله یم چې نن تاسـو رسه یم او 
ستاسـو دا مقدسـه ورځ دې تاسـو تـه مبـارک وي او 
تاسـو یاسـت چـې مـوژ یـو ، ډیـره خوشـحاله یـم چه 

باران مېډیا ګروپ له لوګر پوهنتون سره ...

د بـاران مېډیـا ګـروپ مـرش مطیـع اللـه "رسور" لوګر 
پوهنتـون ددغـه والیـت او ټولـو هېوادوالـو لپـاره یـوه 
سـرته شـتمني وبلله او له دغه شـتمنۍ ساتنه او وررسه 
مرسـته کـول یـې د ټولـو مرشانـو او ځوانانـو مسـؤلیت 
یـې  سـوداګرو  او  شـتمنو  ټولـو  لـه  لوګـر  د  او  وبالـه 
غوښـتنه وکـړه چـې لوګـر پوهنتـون رسه خپلې مرسـته 
جـاري وسـايت. نومـوړي وویل چې یـاد کتابونه یې په 
خپلـو شـخيص پیسـو اخیسـتي او راتلونکـي کـې هـم 
اراده لـري چـې د وعـدې رسه سـم لـه لوګـر پوهنتون 

اکرب ستانکزي او وررسه راغلو نورو وکیالنو وايل ته 
د مبارکۍ تر څنګ له هغه نه وغوښتل چې د لوګر 
والیت امنیت او نورو چارو ته جدي پاملرنه وکړي او 
هم هغه پروژې تعقیب کړي چې نابشپړې پاتې دي.

انور خان اسحاقزي د لوګر والیت له منتخب  وايل 
استازو د مننې تر څنګ له هغوی رسه ژمنه وکړه چې 
د لوګر والیت د پرمختګ لپاره به په ګډه کار کوي 
او هیله یې وښوده چې د لوګر والیت په پرمختګ 
کې به وررسه ټول لوګریان الس یو کوي او په ګډه 

همکارۍ به دغه والیت ته  کار کوي.
عبدالله عرب

راغالست  ښه  د  رئیسې  چارو  دښځو  کې  پیل  په 
پیغام  نظري  دلرب  وزیرې  د  چارو  ښځو  د  ترڅنګ 
ټولو ښځو ته ددغې ورځ  پیغام کې  ولوست چې په 
مبارکۍ ترڅنګ د هغو میرمنو مننه شوې وه چې په 
دنده  کې  ادارو  دولتي  په  دوی  کې  رشایطو  سختو 
تررسه کوي او د وطن خدمت کوي. والیت مقام د 
جندر امرې بلقیس سادات بیا د سیمه ییزو ارګانونو د 
خپلواکې ادارې پیغام ولوست چې په پیغام کې هم 
د هیواد ټولو میرمنو ته ددې ورځې مبارکي ویل شوې 
وه. د سولې والیتي کمېټې مرش په خپلو خربو کې د 
اسالم له نظره د ښځو په حقوقو خربې وکړې او زیاته 
یې کړه چې ښځه او نر خدای پاک برابر پیدا کړي 
دي اولکه څنګ چې نر حق لري همداسې ښځه هم 
او  ورکولو  څرګندولو،رايې  ژوند،نظر  د  کې  ټولنه  په 
بنیاد  ټولنې  لري، حنیف ښځه د برشي  ازادۍ حق 
مینا  مرستیالې  تدریيس  ریاست  پوهنې  د  کړ.  یاد 
سادات بیا په ادارو کې د ښځو د ونډې په کموالی 
امنیتي کلتوري ستونزه یاده کړه، همدارنګه سادات 
ونډې هم خربې  په  د ښځو  ریاست کې  پوهنې  په 
خروار  د  والیت کې  لوګر  په  لپاره  اوس  وکړي چې 
ښځو  د  مونږ  کې  ولسوالۍ  هره  په  پرته  ولسوالۍ 
مکتبونه لرو او زده کوونکي پکې تدریس کوي.  د 

عدلې رئیس مولوي عبدالرازق ناصح بیا په اسالم او 
وکړې  حقوقو خربې  په  ښځو  د  کې  قانون  اسايس 
او زیاته یې کړه چې په اسالم او اسايس قانون کې 
خو  شویدي  ورکړل  حقوق  ځانګړي  لپاره  ښځو  د 
بدبختانه په ټولنه کې دغه حقوق چا ښځو ته ندي 
يش.  ورکړل  باید  چې  وکړه  یې  غوښتنه  او  ورکړي 
والیتي شورا غړې نفیسه هجران ددې ورځې مبارکي 
ټولو میرمنو ته وویله او د علاموو څخه یې غوښتنه 
وکړه چې د ښځو د حقوقو په اړه چې په اسالم کې 
تبلیغات وکړي  په ممربونو کې  باید  ورکول شویدي 
ترڅو خلک ترینه خرب يش. مدين فعالې نفیسه بها 
بیا د ښځو ترمنځ په یووايل او اتفاق ټینګار وکړ او 
د علاموو څخه یې د حقیقي اسالم د ترشیح ټینګار 
وکړ. په پای کې د والیت مرستیال قمرالدین شکېب 
او  وویله  ته  میرمنو  ټولو  مبارکي  ورځې  ددې  هم 
غوښتنه یې وکړه چې مونږ باید دداسې پیغامونو څخه 
او  اسالمي،افغاين  کې  هغې  په  چې  واخلو  الهام 
انساين اخالقو څخه بحث شوې وي او په خپل ژوند 
کې یې پيل کړو. شکیب زیاته کړه اوس چې په هغو 
هیوادونو کې زیات پرمختګ شویدی اوس هم هلته 
شکیب  دی،  موجود  تاوتریخوالی  پروړاندې  دښځو 
وویل اوس چې نړۍ د ښځو د حقوقو خربه کوي دا 
شکیب  شویدي.  ورکړل  پخوا  کلونه  کې  اسالم  په 
د علاموو، مرشانو او مدين ټولنو څخه غوښتنه وکړه 
ته  او خلکو  ارزښتونه تحلیل  باید اسالمي  چې ټول 
میرمنو غوښتنه  د  قمرالدین شکیب  ورکړي.  زهنیت 
وکړه چې زده کړه وکړي او ځانونه د تعلیم په ګاڼه 
سمبال کړي. د والیت مرستیال د والیت وايل الحاج 
محمد انور اسحاقزي پیغام هم ټولو میرمنو ته ووېلې 
او زیاته یې کړه چې د والیت وايل هم لیواله وو چې 
په یاده غونډه کې ګډون وکړي مګر د یو مهم کار 
لپاره کابل ته یې ترشیف وړی دی. د یادونې ده چې 
د مارچ امته د ښځو نړیواله ورځ هرکال په نړۍ او 

افغانستان کې منانځل کیږي.
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داسـې ولسـمرش لـرو چـې دا ورځ یی په ډاګه ستاسـو 
پـه نـوم کـړه. وروسـته د لوکر والیـت امنیـه قومندانۍ 

لخـوا امنیتـي ځواکونه او مطبوعات وسـتایل شـول.
د یـو بـل خـرب لـه مخـې د افغـان امنیتـي او دفاعـي 
لـوا  پـه څلورمـه  پـه منانځغونـډه کـې چـې  ځواکونـو 
کـې جـوړه شـوی وه د لوګـر وايل الحـاج محمـد انـور 
لوګـر د خلکـو  پـه ولـيس جرګـه کـې د  اسـحاقزي، 
اسـتازو الحـاج محمـد اکـرب سـتانکزی، حاجـي عـيل 
محمـد شـهیدي،حاجي صاحـب خـان، والیتـي شـورا 
رئیـس حسـیب اللـه سـتانکزي او دشـورا مرسـتیال او 
منيش،امنیـه قومانـدان لـوی پاسـوال عصمـت اللـه 
علیـزي، د څلورمـې پلـې لـوا قومانـدان بریـد جـرنال 
عبدالـرازق صايف،مـيل امنیـت ریاسـت مرسـتیال او 

نـورو امنیتـي مسـولینو او رسبازانـو ګـډون کـړی و.
پـه غونـډه کـې د څلورمـې پلـې لـوا قومانـدان د ښـه 
راغالسـت تـر څنـګ پـه لوګـر والیـت کـې د امنیتـي 
ځواکونـو ترمنـځ همغږي وسـتایله او نـوي وايل ته یې 
ډاډ ورکـړ چـې ټول امنیتي ځواکونه به سـتا ترشـا والړ 
وي،صـايف وړانـدې وویـل چـې تیـرکال کـې وسـله 
والـو مخالفینـو زیـات کوښـښ وکـړ چـې زمونـږ ځینـې 
پوسـتې ونیـيس، خـو د امنیتـي ځواکونـو پـه میړانـې 
رسه رسه یـې پـه ټـول قـوت زمونـږ یـوه پوسـته هـم 
سـقوط نکـړه. د ولسـې جرګـې وکیـل حاجـی صاحـب 
خـان وویـل چـې ستاسـو د رسښـندنو پـه برکـت رسه 
دادی اوس کـب نهمـه ستاسـو پـه نوم رسه یاده شـوه 
چـې اوس ستاسـو رسښـندنې پکـې بیانیږي،نومـوړي 
زیاتـه کـړه مونـږ چـې اوس ژونـدي پاتې یو دا ستاسـو 
د شـهادت او قربانیـو برکـت دی، او لـه رسبازانـو یـې 
ځکـه  ونکـړئ  غفلـت  هیڅکلـه  چـې  وکـړه  غوښـتنه 
پـه  وکیـل  ګرځـي،  سـبب  تباهـۍ  د  غفلـت  ستاسـو 
وسـله والـو غـږ وکـړ چې سـولې تـه رايش او که جنګ 
کـوي نـو مونـږ هـم جنـګ تـه تیـار یـو. والیتـي شـورا 
رئیـس پـه خپلـو خربو کـې ددغې ورځـې مبارکـي ټولو 
رسبازانـو تـه وویلـې او زیاتـه یـې کـړه چـې ستاسـو 
دنـده عبـادت ده او لـه رسـنیو څخـه یې غوښـتنه وکړه 
چـې د امنیتـي ځواکونـو السـته راوړنـو تـه بایـد مثبـت 
انعـکاس ورکـړي. لوګـر وايل په خپلو خـربو کې ددې 
ورځـې مبارکـي ټولـو امنیتـي ځواکونـو تـه وویلـې او 
زیاتـه یـې کـړه تاسـو هغـه خلـک یاسـت چـې هیچـا 
رسه سـیايس تـړاو نلـرئ، وايل وړانـدې وویـل تاسـو 
د ملـک اتـالن یاسـتئ، راشـئ پـه یـو مـيل روحیـه او 
مـيل مسـائیلو فکر رسه وکـړو ، محمد انور اسـحاقزي 
زیاتـه کـړه زه بـه دلوګـر د ولـس او امنیتـي ارګانونـو 
خادم یم،ستاسـود ټولو مشـکالت به حلـوم او له مرکز 
څخـه بـه یـې درتـه غـواړم، وايل لـه مخالفینـو هیلـه 
وکـړه چـې خپـل وطـن د نـورو پـه اشـاره وران نکـړي 
او دسـولې دروازه ستاسـو پرمـخ خالصـه ده او ډاډ یې 
ورکـړ چـې زمونږ ټول کارونـه به په شـفافیت والړوي. 
د لوګـر امنیـې قومانـدان لومـړی ټولـو شـهیدانو تـه د 
مغفـرت او ټپیانـو تـه یـې عاجلـه روغتیـا هیلـه وکړه او 
لـه ولسـمرش څخـه یـې مننـه وکړه چـې د مـيل امنیتي 
ځواکونـو د منانځلـو ورځ یـې پـه تاریـخ کـې ور اضافه 
کړلـه، علیـزي د نړیوالـو لـه کومکونـو هـم مننـه وکـړه 
خـو یادونـه یـې وکـړه چـې دغه مرسـتې به تـل نه وي 
خـو په خپلو شـتو امکاناتو باید بسـنه وکـړو، قوماندان 
زیاتـه کـړه مونـږ تعهـد کـوواو پیغـام دادی چـې مونـږ 
بـه د خپلـو وینـو د وروسـتي قطـرې پورې هـم د وطن 
دفـاع کوو،مونـږ متجاوزیـن نه یو خو غـاښ ماتوونکي 
ځـواب بـه ورکـوو. همدارنګـه د والیتـي شـورا غـړي 
ډاکټـر وکیـل په وروسـتۍ برخـه کې وویل نن ستاسـو 
ورځ ده او زمونـږ سـاه اخیسـتل ستاسـو د وینـو تویـدو 
برکـت دی، او مونږ ستاسـو د وینـي د نذرانې قرضداره 
یـو، وکیـل وویـل د طالـب څخـه هغـه امنیتـي افـر 
ډير فاسـد دی چې د یو عسـکر اعاشـه خوري او هغه 
پـه لـوږه ګیـډه دوطـن دفـاع کـوي اوهغـه ورځ دې 
خـدای زر راويل چـې طالبـان ستاسـو پـه لیکـو کـې 
والړ وي. پـه پـای کـې د والیـت مقـام، والیتي شـورا 
او امنیـه قومندانـۍ لخـوا جـوړې شـوې تقدیرنامـې او 
سـتاینلیکونه پـه امنیتـي مسـؤلینو او رسبازانـو بانـدې 

شول. وویشـل 
شاپور احمدزی

لوګـر والیـت د پیښـو رسه د مبـارزې ریاسـت کـې 
والیـت  لوګـر  د  کـې  ویشـلو  پـه  مرسـتې  یـادې  د 
مرسـتیال قمرالدیـن شـکیب،د پیښـو رسه د مبارزې 
رئیـس مطیـع اللـه احمـدزي او نـورو مسـولینو برخـه 
پـه  رئیـس  مبـارزې  د  رسه  پیښـو  د  وه.  اخیسـتې 
وینـا یـاده مرسـته چـې د قزاقسـتان هیـواد لخـوا د 
افغانسـتان دولـت رسه شـویده پـه یـاده مرسـته کـې 
هـرې کورنـۍ تـه یـوه بـورۍ ۵۰ کیلویـې وړه او ۱۷ 
قوتـۍ غوښـه شـامله ده. لوګـر والیـت مرسـتیال د 
مرسـته کوونکـو مننـه وکـړه چـې د بـې ځایه شـوو او 
بـې وزلـو کسـانو رسه یـې مرسـته کـړې او د پیښـو 
رسه د مبـارزې ریاسـت څخـه یـې هیلـه وکـړه چـې 
یـاده مرسـته پـه واقعـي بـې ځایـه شـوو او بـې وزلـو 

بانـدې ویـيش.
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د لوګـر والیـت پـه مرکـز پـل علـم ښـار کـې د لومـړي 

ځـل لپـاره د يب يب حـواء پـه نـوم د انجونـو خصـويص 

ښـوونیز  خپـل  یـې  ډول  رسـمي  پـه  او  جـوړ  ښـوونځی 

ښـوونځي  خصـويص  دغـه  د  کـړل.  پیـل  فعالیتونـه 

مسـؤلین وایـي، چـې پـر انجونـو د ښـوونیز کلتـور دودولو 

او د یـوې ځانګـړې انګیـزې د رامنـځ تـه کیـدو لـه کبلـه 

د دې پـه لټـه کـې شـول ترڅـو د انجونـو لپـاره ځانګـړی 

خصـويص ښـوونځی جـوړ کـړي. محمد نسـیم عبايس د 

يب يب حـوا ء خصـويص ښـوونځي یـو لـه مسـؤلینو څخـه 

دی، هغـه وایـي چـې پـه یـاد ښـوونځي کـې بـه انجونـو 

تـه پـه عـري زده کـړو رسبیـره، ترډیـره دینـي زده کـړو 

او د قرآنکریـم حفـظ تـه ځانګړې پاملرنـه کیږي. عبايس 

وایـي، چـې د دغـه ښـوونځي ټولـې روزنیـزې او اِداري 

چـارې د تجربـه لرونکـو او مسـلکي ښـځینه کادرونـو لـه 

لـوري پـر مـخ وړل کیـږي، چـې یوازینـۍ موخـه یـې د 

ښـځینه کُهـول د پوهنیـزې کچـې لـوړاوئ او سمبالښـت 

لـه  دی. د يب يب حـواء خصـويص ښـوونځي مسـؤلینو 

لوګر میشـتو ولسـونو غوښـتنه وکـړه، چې د زامنـو ترڅنګ 

د اِسـالمي او افغـاين ارزښـتونو پـه پـام کـې نیولـو رسه، 

د خپلـو لوڼـو ښـوونیزې برخـې تـه هـم ځانګـړې پاملرنـه 

وکـړي. د ویلـو ده، چـې يب يب حـواء د اِنجونو خصويص 

لوګـري ځوانانـو ))قـاري عبدالکریـم  ښـوونځی د دریـو 

هاشـمي، محمد نسـیم عبايس او کرام الدین هاشـمي(( 

پـه شـخيص پانګونـې جـوړ شـوی دی. دغـه راز ډیـری 

لوګـر میشـتو ځوانانـو، چـې د دغـه خصـويص ښـوونځي 

پـه پرانیسـتغونډه کـې ګډون کړی وو، د دوی یاد نوښـت 

وسـتایه او د دې والیت له اوسـیدونکو څخه یې غوښـتنه 

وکـړه، ترڅـو پـه خپلـو لوڼـو هم زده کـړې وکـړې. د لوګر 

د پوهنـې ریاسـت چارواکي هـم د دغه ښـوونځي جوړول 

پـر ځـای ګام بـويل او لـه مسـؤلینو رسه یـې د هـر راز 

مرسـتې ډاډ څرګنـد کـړی دی. د لوګـر د پوهنـې ریاسـت 

ویانـد محمـد شـاپور عـرب وایـي، چـې د یـاد خصـويص 

ښـوونځي د ثبـت او راجسـټر چـارې روانـې دي او شـونې 

ده، چـې پـه نـږدې راتلونکـې کـې د څارنـې او ارزونـې 

چـارې هـم ورڅخـه پیـل يش.  شـفیع اللـه افغانـزی

رسه د نیالګیـو مرسـته وکـړي تـر څو دغـه پوهنتون له 
یـوې شـنې او سمسـورې سـاحې برخمـن يش. د لوګر 
د والیتي شـورا رئیس حسـیب الله سـتانکزي  له لوګر 
پوهنتـون رسه د بـاران مېډیـا ګـروپ مرسـته وسـتایله 
او پـه نـورو ځوانانـو یـې هـم غږ وکـړ چې ورته مرسـته 
لـه خپـل پوهنتون رسه ونه سـپموي. د لوګـر پوهنتون 
مـرش پوهنمـل وحیداللـه عبدالرحیمزي د بـاران مېډیا 
ګـروپ لـه مـرش مطیع اللـه رسور نه مننه وکـړه چې په 
خپلـه وعـده یـې وفـا وکـړه او تـر څنـګ یـې په رسـینز 
ډګـر کـې د بـاران مېډیـا ګـروپ هڅې د پـام وړ وبللې 
او زیاتـه یـې کـړه چـې دغـه مېډیـا ګـروپ د لوګـري 

ولسـونو غـږ هر وخـت اوچـت کړی.
نورمحمد عابد

لوګر والیت کې ۲۰۰۰ بې ځایه شوو او بې وزله 
کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه

پل علم کې د لومړي ځل لپاره د انجونو 
خصوصي ښوونځی جوړ شو
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پـه ولـيس جرګـه کـې د لوګـر د خلکـو منتخـب اسـتازي الحـاج محمد اکرب سـتانکزي 

د ۱۳۹۶ کال د کـب پـه نهمـه نېټـه چـې الحـاج انجیرن صاحب خان هـم وررسه وو،  د 

لوګـر والیـت لـه بېـا بېلـو دولتـي ریاسـتونو لـه رئیسـانو او کارکوونکـو رسبېـره د دغه 

والیـت د پادخـاب شـانې لـه مرشانـو رسه ولیـدل او پـه مختلفو موضوعاتـو یې وررسه 

بحثونـه وکـړل.  پـه دغـه لیدنـو کـې د لوګـر والیـت ګڼـو اوسـېدونکو خپلې سـتونزې 

لـه اکـرب سـتانکزي رسه رشیکـې کړې او ښـاغيل سـتانکزي لـه یادو خلکـو رسه ژمنه 

وکـړه چـې د سـتونزو پـه حـل کولـو کې بـه وررسه مرسـته کوي.

محمدحفیظ ستانکزی

د لوګـر د والیتي شـورا مرش حسـیب الله سـتانکزي، او د دغه شـورا منـيش عدالت عبدالرحیمزي چـې وررسه د باران مېډیا 

ګـروپ مـرش مطیـع اللـه رسور، د ټولګټـو چـارو رئیـس عبدالـويل رئیس خېـل، د پوهنې ریاسـت د انسـجام او همغږۍ آمر 

مولـوي سـمیع اللـه راشـد او سـتانکزي بنسـټ مـرش حفیـظ سـتانکزي شـتون درلـود، د لوګـر د معتادینـو له روغتـون څخه 

لیدنـه او څارنـه وکـړه، پـه یـاده لیدنـه کـې د نوموړي روغتـون له بېال بېلـو برخو د نظـارت او کتنې تر څنګ یـې په روغتون 

کـې د بسـرت ناروغانـو د حـال او احـوال پوښـتنه وشـوه. د والیتـي شـورا مـرش وویـل کـه څـه هـم پـه روغتـون کـې شـامل 

ناروغـان د روغتـون لـه ډاکټرانـو او کار کوونکـو خـوښ وو خـو اداري کار کوونکـي او ډاکټرانو نشـتون هغه څـه دي چې د 

روغتـون پـه وضعیـت یـې نـاوړه اغېـز کـړی دی. نوموړي وړاندې وویـل چې په لنډ وخت کـې به د یاد روغتون له مسـؤلینو 

رسه د لیدنـې پـه تـرڅ کـې د روغتـون د اداري کارکوونکـو د ناسـوبتیا پـه اړه خـربې وکـړي او د دغـه سـتونزې د حـل کولو 

لپـاره بـه اړینـې هڅې تـررسه کړي.

رحمت الله تسل

د پیـامن خیریـه بنسـټ لـه خـوا پـه لوګـر والیت کـې له ۳۶ کونـډو، یتیامنـو، معیوبینـو او بېوزلـو کورنیـو رسه د اوړو او غوړیو 

مرسـته وشـوه. د یـادو مرسـتو د وېشـلو پـه مراسـمو کـې، چـې د ښـځو چـارو په ریاسـت کـې جوړه شـوې وه د پیـامن خیریه 

بنسـټ مرسـتیال محمد شـاپورعرب، د ښـځو چارو رئیسـه شـیام زرګر او یو شـمېر نورو محيل چارواکو ګډون کړی وو. دغه 

مرسـته د پیـامن خیریـه بنسـټ موسـس او رئیـس ښـاغيل محمـد شـاه پیامن وکـړه، چې ټـول ټـال ۵۴۳۶۰ افغانۍ ارزښـت 

لـري. پـه دې مرسـته کـې هـرې کورنـۍ تـه د ۱۵۱۰ افغانیـو پـه ارزښـت پنځـوس کیلـو اوړه او پنځـه لیـرته غـوړي ور کـړل 

شـول.  د یـادو مرسـتو د وېـش پـر مهـال د لوګـر د ښـځو چـارو مـرشې شـیام زرګر له پیـامن خیریه بنسـټ څخه مننـه وکړه، 

چـې لـه کونـډو او بېوزولـو میرمنـو رسه یـې یاده مرسـته وکړه. د نبیـال په نوم یوې کونډې، چې یادې مرسـتې تر السـه کړي، 

د وررسه شـویو مرسـتو لـه املـه خوښـي څرګنـده کړه او زیاته کړه، هر چا چې دا مرسـتې کړې دي، خـدای دې خیر ور کړي، 

چـې زمـا پـه څېـر د بـې وسـو او نـادارو کونـډو پـه فکر کـې دي. هغې وویـل، د پیـامن خیریـه بنسـټ را رسه د اوړو او غوړیو 

مرسـته وکـړه، ډېـر ورتـه خوشـاله یـم، ځکـه تر یو وخته به مـې ګوزاره ويش، له هغه وروسـته بیـا نو لوی خـدای )ج( مهربان 

دی. دغه راز د دهنو سـیمې اوسـېدونکې څلوېښـت کلنه کونډه فریبا هم د پیامن خیریه بنسـټ له دې مرسـتې خوښـه ده او 

وایـي، چـې نـه یواځـې د پیـامن خیریـه بنسـټ، بلکې ټـول چارواکي او موسسـې دې زمـوږ په څېر بـې وزلو ته توجـه وکړي. 

د لیـدا پـه نـوم یـوې بلـې کونـډې میرمنې چې مرسـتې یې تر السـه کـړې وې وویـل، کونډه یم، ماشـومان مـې واړه دي، له 

ډېـرو سـتونزو رسه مـخ یـم، نـن را رسه کمـک وشـو ډېـره خوشـحاله یـم.  پـه لوګـر والیـت کـې دې ته ورتـه سـلګونه کورنۍ 

شـته او د پیامن خیریه بنسـټ هڅې کوي، چې د مرسـتندویه موسسـو او سـوداګرو مرسـتې تر السـه او پر نورو اړمنو کورنیو 

او کونـډو یـې وویـيش.  د پیـامن خیریـه بنسـټ لـه یـوه جومـات رسه د موکیـت مرسـته وکـړه د لوګـر د محمدآغـې ولسـوالۍ 

د مغـل خیلـو پـه سـیمه کـې د ویـس قـرين لـه جومـات رسه د ۳۶ مـرته موکـټ مرسـته وشـوه. یـاده مرسـته د پیـامن خیریه 

بنسـټ، موسـس او رئیـس ښـاغيل محمـد شـاه پیـامن د لوی خـدای )ج( د رضا او ثـواب السـته راوړلو په موخـه  وکړه، چې 

۱۸ زره افغانـۍ ارزښـت لـري. دغـه موکـټ د پیـامن خیریـه بنسـټ د مرسـتیال محمـد شـاپورعرب له خـوا د یـاد جومات مال 

امـام او ځایـي مخـورو تـه وسـپارل شـو، چـې تـر سـپارلو وروسـته په یـاد جومات کـې د ملونـځ کوونکو لپـاره هوار شـو. د مغل 

خیلـو د کيل قومـي مخـورو د پیـامن خیریـه بنسـټ لـه دې مرسـتې مننـه وکـړه، او دا یې له سـرتو ثوابونـو ډک کار وباله.    د 

یـو بـل خـرب لـه مخـې د پیـامن خیریـه بنسـټ د مغـل خیلـو د کيل لـه دوو  بیوزلـو کورنیـو رسه د ۵ زره افغانیـو نغـدي مرسـته 

هـم وکـړه، چـې هـرې کورنـۍ تـه ۲۵۰۰ افغانـۍ ورکـړل شـول. د یادونـې وړده، چـې د پیامن خیریه بنسـټ لـه دې مخکې 

هـم لـه یـو شـمېر نـورو جوماتونـو رسه پـه بیـال بیلو برخو کې مرسـتې کـړې دي. د پیـامن خیریه بنسـټ په کابل کې له لسـو 

بېوزلـو کورنیـو رسه مرسـته وکـړه د کابـل ښـار د امتـې حـوزې اړونـد د رحمن مینې له لسـو کونـډو او بېوزلو کورنیـو رسه د اوړو 

او غوړیـو مرسـته وشـوه.   د یـادو مرسـتو د وېشـلو پـه مراسـمو کې، چې د پیامن خیریه بنسـټ په سـیمه ییز دفـرت کې جوړه 

شـوې وه، پـه کابـل ښـار کـې د دغـه بنسـټ د  سـیمه ییـز دفـرت مسـوول محمد نـارص غیـرت او ځایـي قومي مخـورو ګډون 

کـړی وو. دغـه مرسـته د لـوی خـدای ) ج ( د رضـا لپاره د پیامن خیریه بنسـټ رئیس ښـاغيل محمد شـاه پیـامن  وکړه، چې 

۱۵۱۰۰ افغانـۍ ارزښـت لـري. پـه دې مرسـته کـې هـرې کورنـۍ ته پنځـوس کیلـو اوړه او پنځه لیـرته غوړي ورکړل شـول، 

چې د هرې کورنۍ مرسـته ۱۵۱۰ افغانۍ ارزښـت لري.  د پیامن خیریه بنسـټ د کابل ښـار په سـاحوي دفرت کې نهه سـوه 

ثبـت کورنـۍ لـري، چـې دغـه ټولـې کورنۍ د خوراکي موادو مرسـتې تـه اړتیا لري.  یـادو کونـډو او بېوزلو کورنیـو، چې یادې 

مرسـتې یـې اخیسـتې وې، د وررسه شـویو مرسـتو لـه املـه خوښـي څرګنـده کـړه او دوی زیاتـه  کـړه، هـر چا چې دا مرسـتې 

کـړې دي، خـدای دې خیـر ور کـړي، چـې زمونـږ پـه څېـر د بې وسـو او نـادارو کونډو په غـم کې دي.  

شاپور عرب

د ۱۳۹۶ کال د کـب پـه لسـمه نېټـه لوګـر والیـت کـې د میـوه لرونکـو نیالګیـو د ویش 
لـړۍ کمپایـن ، پـه ولـيس جرګـې کـې د لوګـر د خلکـو اسـتازیو الحـاج محمـد اکـرب 
سـتانکزی او انجنیـر صاحـب خـان د لوګر والیت مقام مرسـتیال قمرالدین شـکیب ، 
د والیتـي شـورا رئیس حسـیب الله سـتانکزی ، د کرنې اوبولګونـې او مالدارۍ رئیس 
انجنیـر محمـد دیـن مومنـد ، انجنیـر عنایت الله ځاند د سـویل ختیـځ زون د بڼوالۍ 
او مالـدارۍ ملـی برنامـی عمومـي مسـئول ، مخـورو مرشانـو او بڼوالـو پـه شـتون کې 
پیـل شـو. د لوګـر والیـت د کرنـې ریاسـت لخـوا د بڼوالۍ او مالـدارۍ مـيل برنامې په 
همـکاری بـه سـږ کال پـه ۱۰۰۰ جریبـه ځمکـه کـې ۷۰۰۰۰ میـوه لرونکـي د ) بادامـو 
، مڼـو ، زردالـو ، شـفتالو ، آلـو ، نـاک او انګـورو ( نیالګـې د دې والیـت د بڼوالـو د 

LMC    .اقتصـادي وضعیـت د ښـه کیـدو پـه پـار وویشـل يش

 د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د لوګر والیت د اطالعاتو او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو لوی مدیر او د 

لوګرد جریدي مسؤل مدیر هڅي او کړنې  وستایيل.  انجنیرمحمدکاظم ابراهیم زاده، دلوګر دځوانانوچارو 

مدیر دځوانانو په برخه کې؛  ځوانانو ته دښوونیزو زده کړو دزمینو برابرول، ځوانان ترمنځ دیوايل رامنځته 

کول او ځوانانو ته د ښوخدمتونه تررسکول او همدارنګه شیرمحمدامیني ستانکزی دلوګر د جریدې مسؤل 

دمادي  میراثونو  دفرهنګي  دهیواد  الرې  له  دقلم  چې  راوړنو،  السته  فعالیتونواو  کړنو،  دخپلوښو  مدیر 

اومعنوي ارزښتونو، دفرهنګ په بډاینه، دښوونیزو او معلومايت مقالو په لیکلو کې چي نه یواځې دلوګر په 

جریده کې خپاره کړي، بلکې دهیواد ميل ورځپاڼې او همدارنګه په نورو معتربو ویب سایټونو کې دخلکو 

د ذهنونو د روښانولو او  ولسونه  ته دميل روغې جوړې او سولې ته درابللوپه موخه هيل ځيل کړيدي، 

په ستاینلیکونو ونازول شول. دستاینلیکونو دورکړي په مهال چی داطالعاتو او فرهنګ وزارت دنرشاتو 

معین ښاغيل سیدآقا فاضل سانچارکي او دبرشي رسچینو رییس احمدضیاانوري   هم حارض ؤ  نوموړو ته 

ستاینلیکونه ورکړل . دلوګر دځوانانو دچارو مدیر او دجریدي مسؤل په خپلو خربو کي دهیواد داطالعاتو 

او فرهنګ وزارت دمرشتابه له دې لوریني څخه دمنني ترڅنګ وویل، چي دوي به خپيل هڅي الپيس 

ګړندي کړي تر څو خپلو هیوادوالو ته دښو خدمتونو جوګه وګرځي.

محمدموسی )عدیل(

سـتانکزي په خپـل کاري دفتر کـې د لوګـر والیت له 
ګڼـو قومي مشـرانو او ځوانانو سـره لیـده کاته وکړل

د لوګـر والیتي شـورا  د شـهید ارسـا جمال د معتادینو له شـل بسـتریز 
روغتـون څخه لیدنـه وکړه

په لوګر کې له یو شمېر بېوزلو کورنیو سره مرسته وشوه

پـه لوګر والیت کـې د ۷۰۰۰۰ میـوه لرونکـو نیالګیو د 
ویـش لړۍ پیل شـوه 

دلوګرداطاعاتواوفرهنګ ریاست د دوو تنو کارکوونکو کړني وستایل شوې
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ن 
آ
به جز �ز سرمقاله مسولیت دیگر نوشته ها به نویسندگان �

بر میگردد.

ملي هیلې در ویر�یش مطالب دست باز د�رد.

ملي هیلې در بازتاب �نتقاد�ت، پیشنهاد�ت، نظریات و طرح 

های سازنده و ملی �رج قایل �ست
درس در کابل: د�ر�المان روبروی شفاخانه کیور

آ
�

درس در لوگر: جو�ر کمیسیون �نتخابات ر�دیو پیوند ملی
آ
�

بیلو هیو�دونو څخه د ډول  �و ساختماني شرکت ویاړي چې د بیال  د فاروق ستانکزي تجارتي 

التو په و�ردولو سره د هېو�د و�لو په خدمت کې دی.
آ
ډول سمنټ، قیر �و د ساختماني ماشین �

د فاروق ستانکزي تجارتي او ساختماني شرکت د کیفیت او معیار نمونه

الحاج محمد حبیب ستانکزي
 د فاروق ستانکزي د تجارتي او ساختماني شرکت رئیس

پته: کابل بګرامی حسین خیل

اړیکشمېره 0747222249

7th year  |  21 March  2018

د �متیاز څښتن:  بار�ن میډیا ګروپ
مطیع هللا سرور مسوول مدیر: 

سید�جان �حمدزی �و محمد عارف ویسا   کـتنپالوي:  
مصطفی خیر�ندیش، محمد حفیظ ستانکزی خبریاالن:     
نور محمد عابد، عبد هللا عرب �و ر�مین عباسی   

سعادت مطبعه، کابل چاپځای:  

باران مېډیا ګروپ له لوګر پوهنتون سره د ۱۵۰ ټوکه بېا بېلو کتابونو مرسته وکړه

دغه کـتابونو کې چې بېال بېل علمي، ادبي، سیاسي او داسې نور کـتابونه شامل وو، نن د باران مېډیا ګروپ مشر مطیع هللا "سرور" او غړو پداسې حال 

کې  د لوګر پوهنتون کـتابتون ته وسپارل چې د دغه والیت د والیتي شورا مشر حسیب هللا ستانکزی، د والیتي شورا منشي عدالت عبدالرحیمزی، د 

مر مولوي 
آ
لوګر پوهنتون مشر پوهنمل وحیدهللا عبدالرحیمزی، د ټولګـټو چارو رئیس عبدالولي رئیس خېل، د پوهنې ریاست د انسجام او همغږۍ ا

سمیع هللا راشد او د ستانکزي بنسټ مشر محمد حفیظ ستانکزی هم شتون  درلورد... پاتې 2 مخ

 ، آیفون  قبیل  از  باال  مودل  های  موبایل  هرنوع 
کلکسی ، نوکیا ، ندا و آشنا را با قیمت مناسب و 

پرزه جات آن ازین فروشگاه بدست آورید.

و لب  این فروشگاه کمپیوتر های دسکتاپ  همچنان 
خدمت  مناسب  قیمت  به  آن  جات  پرزه  با  را  تاپ 

همشهریان عزیز والیت لوگر عرضه میدارد.

شامره های متاس : ٠٧٧٧٧٧٢٢٢٥ - ٠٧٧٧٨٨٨٢٣٦

آدرس: رسک عمومی کابل گردیز چهاراهی غازی عباسی سنرت دوکان منرب سوم


